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JĘZYK POLSKI – KLASA VA  I VB 

Temat: Pijemy nektar, jemy ambrozję i zbieramy laury. 

 

Kochani Uczniowie! 

Przed nami 2 lekcje dotyczące związków frazeologicznych wywodzących 

się z mitologii. Już nasz temat lekcji nawiązuje do tego, w jaki sposób mity 

wpłynęły na polszczyznę (i inne języki nowożytne). Spróbujemy wyjaśnić sobie 

znaczenie i pochodzenie wybranych frazeologizmów mitologicznych oraz 

zastosować je w wypowiedziach. 

Mówi się przecież o nektarze - napoju bogów jako wytwornym trunku 

oraz ambrozji - wyjątkowej w smaku potrawie. Bogowie spożywali nektar                                

i ambrozję, by być nieśmiertelnymi. Cóż, dziś nieśmiertelności zapewnić sobie 

nie możemy, ale każdy z nas chętnie spożywa napoje i potrawy  o wyjątkowych 

walorach smakowych, prawda? Mówimy czasem „niebo  w ustach” – również 

dla podkreślenia „boskiego smaku”.  

Liczę na to, że każdy z Was będzie zdobywał (zbierał) laury, czyli odnosił 

sukcesy, zwyciężał. Myślę, że jeśli dokładnie obejrzycie przygotowaną przeze 

mnie prezentację, a następnie wykonacie ćwiczenia, to…  zbierzecie laury. Oby 

tylko nikt nie spoczął na laurach, a więc oby nie przestał się rozwijać, dobrze 

pracować! 

Starożytni Grecy nagradzali wieńcem laurowym (wieńcem wykonanym z liści 

drzewa laurowego) zwycięzców igrzysk, stąd jest to symbol chwały                                   

i zwycięstwa. Przekazuję więc Wam wirtualnie laur zwycięstwa! 
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A teraz, moi drodzy, koniecznie uważnie przeczytajcie wszystkie wiadomości 

zawarte w prezentacji (załącznik). Postarajcie się jak najwięcej zapamiętać!  

Czas na ćwiczenia! 

Ćw. 1.  

Dopasuj znaczenie do podanych mitologizmów: róg obfitości, pięta Achillesa, 

stajnia Augiasza, syzyfowa praca, nić Ariadny, paniczny strach, koń trojański, 

jabłko niezgody. 

• ciężka, długotrwała praca,  zwykle nieprzynosząca efektów -

…………………………………….. 

• nieład, bałagan, wielki nieporządek - ………………………………………… 

• dostatek, dobrobyt - …………………………………. 

• słaby punkt, wada, niedoskonałość - ………………………………………… 

• zasadzka, niebezpieczny dar - …………………………………. 

• przyczyna kłótni, konfliktu - ……………………………… 

• wielki lęk, przerażenie - …………………………… 

• nieoczekiwana pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji - 

………………………………… 

Ćw. 2.  

Uzupełnij podane zdania odpowiednimi frazeologizmami pochodzącymi                      

z mitologii, tak, aby było wiadomo, że rozumiesz ich znaczenie. 

1. Hakerzy zainstalowali oprogramowanie, aby śledzić operacje finansowe 

banku – pozornie niewinny program okazał się prawdziwym 

……………………………………………………………………. . 

2. Nie potrafię sobie poradzić z tym zadaniem, przydałaby mi się 

……………………………………………………………….. ! 

3. Z matematyki grozi mi ocena niedostateczna, to moja prawdziwa 

………………………………………………………… . 

4. Za każdym razem, gdy idę do dentysty, ogarnia mnie 

…………………………………………………………………. . 

 

Mam nadzieję, że zadania zrobiliście śpiewająco!  
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Na zakończenie zadanie dla chętnych! 

Poszukajcie reklam, ogłoszeń,  piosenek lub filmów lub ich tytułów,                 

w których zostały wykorzystane jakieś frazeologizmy mitologiczne. 

Przepiszcie je lub sfotografujcie! 

 

 

Rozwiązania zadań proszę mi wysłać do 5 maja.  

 

Powodzenia, owocnej nauki! 


